
TUDÓSÍTÁSOK 

CSUKÁS-NAPOK TESKÁNDON 
 
 

A bölcsődét, tanuszodás óvodát és általános iskolát magába foglaló intézmé-
nyünk történelmi pillanatra, névadóra készült 2008. május 22-én. A pedagógusok javas-
latára és a gyermekek szavazatai alapján névadóként olyan írót választottunk, akinek 
műveiből árad a gyermekszeretet, a vidámság. 

 
 

Várszegi János igazgató és Csukás István az új névtábla előtt 
 
A többszöri látogatás és a kölcsönös ismerkedés, a közvetlen kapcsolat létrejötte 

után Csukás István, a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom élő klasszikusa nevét adta 
intézményünknek. Kérésére a gyermek-napra időzítve tartottuk meg a nevezetes ünnep-
séget, iskolanapokat szervezve köré. 

Diákjaink büszkén, Pom-Pom és Picur képével díszített egyen pólóban fogadták 
Süsü szülőatyját. A felavatott új névtáblán szereplő logót, a Picur-képet Csukás István 
állandó illusztrátora, Sajdik Ferenc alkotta kifejezetten erre az alkalomra. 

A kétnapos rendezvényt több hónapos, lázas előkészítő-munka, programtervezés 
előzte meg. Március elején hagyományteremtő szándékkal rajzpályázatot hirdettünk. 
Kortárs magyar írók, költők kiválasztott meséihez vártunk bármilyen technikával készü-
lő illusztrációkat a város, illetve a városkörnyék tanulóitól. 11 általános iskolából  
211 pályamunka érkezett, amelyekből kiállítást rendeztünk. A legügyesebb alkotóknak 
természetesen Csukás István adta át a díjakat. 

Egy másik pályázatunk felsős diákoknak szólt „ÉN MESÉLEK NEKED” – na-
gyok kicsiknek – címmel. 

 43



TUDÓSÍTÁSOK 

 44

Időközben két Csukás-mű formálódott a színpadon: a nagy csoportos óvodások a 
Sün Balázst, iskolásaink az „Utazás a szempillám mögött” c. történetet adták elő a prog-
ramzáró gálaműsorban. 

 

Rendhagyó irodalomóra a 6. osztályban 
 

 
A két nap folyamán bábos találkozóra, aszfaltrajz- és úszóversenyre, focikupára 

is sor került, majd filmvetítés, író-olvasó találkozó várta az érdeklődőket. A népszerű 
meseíró alig győzte dedikálni az eléje tett könyveket. Meghatottan mondta el, sok kitün-
tetést kapott, de a névadásra felkérés mindegyik között a legnagyobb.  
 

„Ez a szeretet díja. Azt is szoktam mondani, hogy most kaptam visz-
sza azt a szeretetet, amit az évek során műveimben a gyerekeknek 

adtam!” 
 

Reméljük, a kedves, mosolygó szemű NAGY MESÉLŐ, számtalan felejthetetlen 
olvasmányélményünk szerzője ezentúl gyakori vendégünk lesz! 
 
 
 
  Öcsi Erzsébet 
  
 




